Βουλή με οκτώ κόμματα και χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση
Τον κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού καταγράφει έρευνα της Κάπα Research

Κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος, αποτέλεσμα της πολυδιάσπασης του
ΠαΣοΚ και της ΝΔ, καταγράφει πανελλαδική δημοσκόπηση της Κάπα Research που
πραγματοποιήθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας για «Tο Βήμα της
Κυριακής».
Αν οι εκλογές πραγματοποιούνταν σήμερα, το εκλογικό αποτέλεσμα θα αναδείκνυε ένα
πολιτικό τοπίο ακυβερνησίας και το Κοινοβούλιο που θα προέκυπτε θα ήταν μια Βουλή Βαβέλ με οκτώ κόμματα στα έδρανά του και δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μόνο
με την αναγκαστική συνεργασία των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων. Ωστόσο λόγω της
ρευστότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, τα δεδομένα που καταγράφονται σήμερα
δεν αποκλείεται να ανατραπούν στις έξι ή επτά εβδομάδες που υπολείπονται ως τις εκλογές,
καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν κι άλλες πολιτικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν
την ψήφο των Ελλήνων.
Το σκηνικό των εκλογών αρχίζει να ξεκαθαρίζει και τα διλήμματα της κάλπης
αποκρυσταλλώνονται. Ομως οι έλληνες πολίτες εμφανίζονται ακόμη αβέβαιοι για τις
προτιμήσεις τους και ένας στους τέσσερις αναποφάσιστοι. Η πανελλαδική δημοσκόπηση της
Κάπα Research έγινε τρεις ημέρες μετά την εκλογή του κ. Ευ. Βενιζέλου στην ηγεσία του
ΠαΣoΚ αλλά και μετά την υπερψήφιση της δανειακής σύμβασης που σηματοδότησε την
επιστροφή μιας ακόμη ομάδας βουλευτών στο ΠαΣοΚ και στη ΝΔ. Παρ' όλα αυτά, το ΠαΣοΚ
και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθούν να εμφανίζουν αδυναμία συσπείρωσης των
ψηφοφόρων τους λόγω της πολυδιάσπασης των δυνάμεών τους, εκ των οποίων κάποιες
εμφανίζονται να μετακινούνται προς τα άκρα.
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα με 18,1% έναντι 14,3% του ΠαΣοΚ και 8,2%
του ΚΚΕ, που ξαναπερνά στην τρίτη θέση. Τέταρτο κόμμα, σύμφωνα πάντα με τις
προτιμήσεις των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση, είναι οι Ανεξάρτητοι Ελληνες του

κ. Π. Καμμένου με 7,2% και ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 6%, η Δημοκρατική Αριστερά με
4,9%, ο ΛΑΟΣ με 3,6% και η Χρυσή Αυγή με 3,4%, ενώ όλα τα άλλα κόμματα
συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το όριο του 3% που απαιτείται πανελλαδικά για την
είσοδο κόμματος στη Βουλή.
Σε σχέση με αντίστοιχη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας του Ιανουαρίου το ΠαΣοΚ
εμφανίζει ελαφρά άνοδο, η οποία εξηγείται από την εκλογή Βενιζέλου. Η ΝΔ και ο ΛΑΟΣ
εμφανίζουν, αντιθέτως, κάμψη λόγω της δημιουργίας του κόμματος Καμμένου και της
ανόδου της Χρυσής Αυγής μετά τα επεισόδια και τους βανδαλισμούς της 12ης Φεβρουαρίου.
Ελαφρά κάμψη εμφανίζει και το ΚΚΕ, ενώ σταθερά παραμένουν ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ.
Ενα σημαντικό επίσης εύρημα της δημοσκόπησης είναι η επιβεβαίωση της έλλειψης
ενδιαφέροντος των πολιτών για τις επερχόμενες εκλογές, ιδιαίτερα σε ηλικίες κάτω των 44
ετών. Οι αναποφάσιστοι παραμένουν στο 25% έναντι 29,5% που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ
καταγράφεται τάση αύξησης της αποχής, ιδίως σε νεαρές ηλικίες, όπου αυξάνεται
κατακόρυφα η ανεργία.
Πάντως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (58,3%) δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρουν οι
εκλογές, παρ' ότι το 54,2% θεωρούν ότι οι εκλογές δεν θα ωφελήσουν. Με ένα
εντυπωσιακό ποσοστό (59,4%) οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση τάσσονται υπέρ μιας
κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ μόλις το 29,2% προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Απολύτως ξεκάθαροι είναι οι έλληνες πολίτες όταν ερωτώνται ποιο θα είναι το δίλημμα των
προσεχών εκλογών. Το 38,4% δηλώνει πως το δίλημμα θα είναι «μνημόνιο ή
αντιμνημόνιο» και το 31,7% πιστεύει ότι το δίλημμα θα είναι «εντός ή εκτός ευρώ». Παρ'
όλα αυτά, ο δικομματισμός αδυνατεί να ανακάμψει και καταγράφεται ιδιαίτερα χαμηλή
συσπείρωση των δύο μεγάλων κομμάτων.
Για πρώτη φορά μετά την εκλογή Βενιζέλου ο νέος πρόεδρος του ΠαΣοΚ εμφανίζει ένα
ελαφρύ προβάδισμα έναντι του κ. Αντ. Σαμαρά με 22,9% έναντι 21,7% και με το 52,5%
να δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους δύο. Αντιθέτως, στην ερώτηση «ποιο
κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει πρώτο στις εκλογές;» η ΝΔ διατηρεί ένα εντυπωσιακό
προβάδισμα 69,5% έναντι 12,6% του ΠαΣοΚ.
Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Kάπα Research είναι ότι οι
εκλογές που έρχονται θα είναι εκλογές στις οποίες οι πολίτες θα προσέλθουν με κυρίαρχα
συναισθήματα αυτά της οργής και του φόβου. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι
ποιο από τα δύο αυτά συναισθήματα θα κυριαρχήσει…

Η ταυτότητα της έρευνας
Επωνυμία εταιρείας: Κάπα Research ΑΕ.
Επωνυμία / Ονομα εντολέα: «Το Βήμα της Κυριακής».
Σκοπός δημοσκόπησης: Ερευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος: Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών
και άνω, βάσει της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ.
Μέγεθος δείγματος / Γεωγραφική κάλυψη: 1.011 άτομα, πανελλαδικά, με αναλογική
κατανομή στις 13 περιφέρειες της χώρας.
Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: 21 και 22 Μαρτίου 2012.
Μέθοδος δειγματοληψίας: Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη
γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Τα αποτελέσματα είναι
σταθμισμένα με την ψήφο του 2009.
Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των
τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
Τυπικό στατιστικό σφάλμα: Μέγιστο σφάλμα 3,08% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%.
Η Κάπα Research είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες
δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

